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Til bestyrelsen: Konstitueret formand, Torben (3), Diana(6), Pernille (32), Bjørn(36), Kasserer Charlotte(45),  
Jonathan (13), suppleant Mette (31), Suppleant Kim (41), Suppleant Jacob (42) og Referent Marianne(1).  

Afbud: Mette og Kim. 

 

Eksternt referat af 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
29. oktober 2018, Kl. 19.00 i fælleshuset 

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 10. september 2018.   
 
2. Økonomi v/Charlotte mangler blot få tal for at alt er sendt til Annett, DEAS. 

Telefonpenge v/Torben blevet taget op, men det udbetaler vi ikke til bestyrelsen. 
 
September 2018 kr. 4.501.99 har AB Ulfbuen modtaget Erhvervskroner fra Nykredit, rabat i 
bidragsbetalingen. 
I 2019 bliver det årlig beløb kr. 8.688,04. 

3. Nyt fra udvalgene: 
 
a. Køb og salg v/Torben 
Ny procedure af 27.10,201 godkendt og Torben lægger den på www.Ulfbuen.dk 
v/Diana.  Nr. 31 købes af intern køber. Nr. 6 købes af intern køber. Nr. 26 flytter ud af Ulfbuen.  
Mette står fremover for ventelisten. 

 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads) v/Jonathan. Netop afholdt havedag.  Deltagerlisten sendes 
til Torben. Som sender den til DEAS. 
 
c. Fælleshusudvalget V/ Bjørn. Referat af fælleshusmøde 18.9.2018. Og noteret af bestyrelsen. 

2.12.2018 Julehygge 
3.3.2019 Fastelavn 
 
d. Bladudvalget.  Intet nyt. Bestyrelsen vil overvej en opslagstavle i fælleshuset. Det skal drøftes på 
Generalforsamlingen. 
 
e. Andre udvalg. Intet. 

4. Grundejerforeningen V/Pernille. 15.10.2018 har vært møde omkring udvidelse af P-pladser i Buerne. Ved 
seneste udvidelse var omkostningen ca kr. 10.000 pr. p-plads. Der er 275 boliger og 82,5% har en p-plads. 
Der er flere undersøgelser i gang. 
 

http://www.ulfbuen.dk/
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5. Sager vedr. andelshavere 
Vi modtaget ansøgning om fritagelse fra Arbejdsdag fra en beboer. Godkendt. 

6. Sager vedr. andelsforeningen 
Ny liste: Hvem gør hvad i Ulfbuen, skal opdateres 
Ny liste: Intern telefonliste skal opdateres 

Vi skal naturligvis overholde GDPR og skal drøfte hvordan vi fremover laver et officielt referat til 
hjemmesiden og internt referat til bestyrelsen. 

7. Evt. diverse information.  Lars (15) har deltaget i Visionsforum i kommunen 

8. Eventuelt 
Ved næste møde 26.11.2018 deltager Annett og Diana indkøber smørrebrød. 
Vi skal drøfte dagsorden til generalforsamling 
Vi skal drøfte bestyrelsesmiddag 9.2.2019  

Næste mødetidspunkter: 
 
Mandag den 26. november 2018 kl. 17,30 med deltagelse af DEAS Annett 
Mandag den 28. januar 2019 kl. 19,00 Generalforsamling 

 


